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ขิ่น ทิริ หมอง: ลักษณะอาชีพ และปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส ใน
กลุ ม พนั ก งานชายที่ ทํ า งานโรงงานสุ ร าในพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมเขต 1 เมื อ งพิ จิ ท ากอน
มัณฑะเลย ประเทศพมา (OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS AND FACTORS
ASSOCIATED WITH PREVENTION PRACTICES RELATED TO HIV/AIDS AMONG
ALCOHOL FACTORY MALE WORKERS IN INDUSTRIAL ZONE (1), PYI GYI
TAGON TOWNSHIP, AND MANDALAY, UNION OF MYANMAR) อ.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก: อ.ดร.อุษณีย พึ่งปาน, 72 หนา
วัตถุประสงคของการศึกษาภาคตัดขวางครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงลักษณะของงานอาชีพ และหา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส ในกลุมพนักงานชายที่ทํางานโรงงานสุราใน
พื้นที่อุตสาหกรรมเขต 1 เมืองพิจิทากอน มัณฑะเลย สหภาพพมา ศึกษาจากจํานวน 219 ตัวอยาง
โดยใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลในเดือนมีนาคม 2555 โดยใชตัวแปรอิสระ 14 ตัว และตัวแปรตาม
2 ตัว กลาวคือ พฤติกรรมทางเพศ และการใชถุงยาง เพื่อหาความสัมพันธกับตัวแปรอิสระ 14 ตัว
ดังกลาว ในการวิเคราะหแบบตัวแปรคู (bivariate) ตัวแปรอิสระแตละตัวจะวิเคราะหแยกกันเพื่อหา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศและการใชถุงยาง
การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบวิเคราะหการถดถอยพหุโลจิสติกส (multiple logistic regression)
สําหรับตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเมื่อพบวาตัวแปรมีความสัมพันธกัน การถดถอยพหุโลจิสติกส
จะใชเมื่อตัวแปรที่คา p < 0.15 กลุมตัวอยางบางคนถึงแมวาจะแตงงานแลว แตการทํางานก็ทําให
ตองจากครอบครัวมาอยูกับเพื่อน ญาติ หรืออยูตามลําพัง ทําใหตองมีเพศสัมพันธกับบุคคลอื่นที่มิใช
ภรรยา (OR= 0.220, 95% CI= 0.063, 0.767, p-value= 0.017) ตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่มีผลคือ
ลักษณะการทํางานที่ตองเดินทาง มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธดวยตัวแปร ดังตอไปนี้ การมี
เพศสัมพันธหลังการดื่มสุรา (OR= 26.696, 95% CI= 8.846, 80.551, p-value= <0.001) การ
มีความสัมพันธกับคนที่มิใชภรรยา (OR= 9.509, 95% CI= 3.099, 29.182, p-value= <0.001)
การมีคูนอนชั่วคราว (OR= 14.571, 95% CI= 7.124, 29.802, p-value= <0.001) การมี
เพศสัมพันธกับโสเภณี (OR= 12.238, 95% CI= 6.120, 24.470, p-value= <0.001) และการมี
เพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน (OR= 12.768, 95% CI= 5.695, 28.628, p-value= <0.001) ผล
การศึกษาครั้งนี้ ใหคําตอบที่ชัดเจนวาลักษณะการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ติดโรคเอดส ถึงแมจะไมไดระบุวาเปนสาเหตุก็ตาม อยางไรก็ดีนาจะมีการศึกษาตอไปถึงสาเหตุ
นอกจากนี้งานวิจัยตอไปนาจะตองมากกวาการศึกษาเชิงพรรณนา อาทิ การศึกษาวิจยั ปฏิบัติการเพื่อ
การปองกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในการติดโรคเอดส
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The objective of this cross-sectional study was to indentify the occupational
characteristics and to find factors associated with prevention practices related to
HIV/AIDS among alcohol factory male workers in IZ (1), Pyi Gyi Tagon Township and
Mandalay, Union of Myanmar. This study was conducted with 219 samples by using a
structured interview questionnaire and data was collected in March 2012. There were 14
independent variables and 2 dependent variables for respondents in this study. Workers’
sex practices and prevalence of condom use were assessed in relation with the 14
independent variables. In a bivariate analysis, each independent variable was assessed
separately in relation to their sex practices and consistent condom used.
For respondents, semifinal multiple logistic regression models were then
constructed for all dependent variables. Final logistic regressions were then constructed
and all variables for which p 0.15 in semifinal models were entered. Some of the
respondents are married but they are living with friends, relatives or living alone instead
of living with families for their jobs and this factor tended to the extramarital sex(OR=
0.220, 95% CI= 0.063, 0.767, p-value= 0.017). One of the occupational characteristics,
travelling for jobs, was significantly associated with sex practices: sex after drinking
alcohol (OR= 26.696, 95% CI= 8.846, 80.551, p-value= <0.001), extramarital sex (OR=
9.509, 95% CI= 3.099, 29.182, p-value= <0.001), casual sex practices(OR= 14.571, 95%
CI= 7.124, 29.802, p-value= <0.001), sex practices for having sex with female sex
workers(OR= 12.238, 95% CI= 6.120, 24.470, p-value= <0.001) and having homo
sex(OR= 12.768, 95% CI= 5.695, 28.628, p-value= <0.001). This result strongly suggest
that occupational characteristics is one of the associated factor in this study, but do not
prove causality. The observed association should be investigated further and the further
study should not only focus on descriptive study but also point out for action research for
prevention and control of it.
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